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Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov,  
Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov 

 

 R e g i s t e r   
darovacích zmlúv uzavretých  

 od 1.2.2016 
 

 

Č. zmluvy 
Identifikácia  

darcu 
Dátum uzavretia 

zmluvy 
Výška 
daru 

Účel použitia stanovený 
darcom 

1 KOMUNÁLNA 
poisťovňa, a.s. 

Vienna 
Insurance 

Group 

15.11.2017 
1 ks osobný 

počítaš 

na plnenie úloh 
v rámci predmetu 

svojej činnosti 

2 
SCA Hygiene 

Products 
Slovakia, s.r.o. 

14.11.2017 490 € 

na sociálne 
a zdravotnícke účely 
pre potreby klientov 

inštitúcie 
3 

SCA Hygiene 
Products 

Slovakia, s.r.o. 
01.03.2018 490 € 

na sociálne 
a zdravotnícke účely 
pre potreby klientov 

inštitúcie 
4 

Essitty Slovakia 
s.r.o. 

03.05.2018 500 € 

na sociálne 
a zdravotnícke účely 
pre potreby klientov 

inštitúcie 
5 

Krempaská 
Anna 

12.07.2018 300 € 

na krytie nákladov 
súvisiacich so 
skvalitneným 

sociálnych služieb 
organizácie 

6 
PaedDr. 
Vincent 

Bogdanovský 
27.12.2018 100 € 

na krytie nákladov 
súvisiacich so 
skvalitneným 

sociálnych služieb 
organizácie 

07/2020 

Kudorčová 
Daniela 

03.09.2020 1000 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 

sociálnych služieb 
organizácie 

08/2020 Saraka Jozef 22.09.2020 982,80 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 

sociálnych služieb 
organizácie 
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09/2021 Ing. Juraj Tóth 09.02.2021 800,00 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 

sociálnych služieb 
organizácie 

10/2021 
JUDr. Milan 
Mikulík 

23.02.2021 1 467,60 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 
sociálnych služieb 
organizácie 

11/2021 
Ing. Silvia 
Žegleňová 

04.03.2021 880,56 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 

sociálnych služieb 
organizácie 

1300/2021/N-
V 

Nadácia 
CHEMOSVIT 

24.02.2021 200,16 
Vecný dar – ochranné 

rúška 200 ks 

12/2021 
Mgr. Viera 
Hrabková 

16.03.2021 1467,60 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 

sociálnych služieb 
organizácie 

13/2021 
BON SANTÉ 

s.r.o. 
01.04.2021 500,00 € 

na sociálne 
a zdravotnícke účely 
pre potreby klientov 

inštitúcie 

14/2021 Miroslav Barlík 29.09.2021 100,00 

na sociálne 
a zdravotnícke účely 
pre potreby klientov 

inštitúcie 
 KOMUNÁLNA 

poisťovňa, a.s. 
Vienna 

Insurance 
Group 

22.11.2021 200,00 
na podporu podujatia 

„MIKULÁŠ 2021“ pre 
klientov 

15/2022 
Mgr. Gabriela 
Ciberejová 

29.04.2022 900,00 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 
sociálnych služieb 
organizácie 

16/2022 
Simona 
Mazárová 

17.01.2022 200,00 € 

na krytie  nákladov 
súvisiacich so 
skvalitnením 
sociálnych služieb 
organizácie 

 
 
AKTUALIZÁCIA: 30.04.2022 


